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کتــاب آســمان نگاره ها، شــامل مجموعــه آثــار نگارگــری بــا مضامیــن 
انقــاب اســامی بــه چــاپ رســید.

ســال  در  هنــر  فرهنگســتان  در  کــه  سلسله نشســت هایی  پــی  در 
برگــزار  اســامی  انقــاب  ســالگرد  چهلمیــن  مناســبت  بــه   ،1398
شــده بــود، نمایشــگاه نگارگــری »آســمان نگاره ها« بــا هــدف نمایــش 
ــق  ــر خل ــال اخی ــی در 40 س ــن انقاب ــا مضامی ــه ب ک ــری ای  ــار نگارگ آث
تازه تأســیس  نگاه خانــه  و  عالــی  ابوالفضــل  گالــری  در  شــده اند، 

خانــه عکاســان حــوزه هنــری برپــا شــد.

ــری  ــوزه هن ــمی ح ــای تجس ــز هنر ه ــمان نگاره ها را مرک ــگاه آس نمایش
ــ ایرانی  ــا همــکاری فرهنگســتان هنــر؛ دانشــگاه هنر هــای اســامی ـ  ب
اســتاد محمــود فرشــچیان؛ پژوهشــگاه فرهنــگ، هنــر، ارتباطــات 
کمال الدیــن  )وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی(؛ مکتــب نگارگــری 
بهــزاد؛ اداره موزه هــای شــاهد )مــوزه شــهدا(؛ پژوهشــکده هنر هــای 
گردشــگری(؛ انجمــن آثــار  ســنتی )پژوهشــگاه میــراث فرهنگــی و 
اســامی  انقــاب  انجمــن هنر هــای تجســمی  فرهنگــی؛  و مفاخــر 
کریــم  ایــران؛ مــوزه ملــی قــرآن  و دفــاع مقــّدس؛ انجمــن نگارگــری 
مــوزه  دســتی(؛  صنایــع  و  گردشــگری  فرهنگــی،  میــراث  )وزارت 
هنر هــای معاصــر تهــران؛ معاونــت فرهنگــی و هنــری مؤسســه تنظیــم 
و نشــر آثــار امــام خمینــی)ره(؛ مدرســه اســامی هنــر؛ و مجموعه هــای 

کــرد. شــخصی برگــزار 

کــه  کتابــی بــا عنــوان آسمان نگاره هاســت  نتیجــه ایــن نمایشــگاه 
کتــاب را  ــار نگارگــری 29 هنرمنــد نامــی را دربرگرفتــه اســت. ایــن  آث
کــرده و در  مؤسســه تألیــف، ترجمــه و نشــر آثــار هنــری )متــن( منتشــر 

دســترس عاقه منــدان قــرار داده اســت.

مضامیــن  بــا  نگارگــری  آثــار  )مجموعــه  آســمان نگاره ها  کتــاب 

انقــاب اســامی(، در 128 صفحــه مصــور رنگــی، بــا شــمارگان هــزار آسمان نگاره ها 
نســخه و در بهــای 120هــزار تومــان منتشــر شــده اســت.

کتــاب ارزشــمند بــه نشــانی  عاقه منــدان می تواننــد بــرای تهیــه ایــن 
بــه چهــارراه طالقانــی، شــماره 1550،  نرســیده  ولیعصــر،  خیابــان 

کننــد. کتاب فروشــی فرهنگســتان هنــر، مراجعــه 


